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ל א יפה להשוויץ ,א ב ל פעם בעשור זה ל א נורא .קשה להאמין ,גם
לנו ,א ב ל עובדה היא שהגליוך הראשון של סינמטק הופיע ב־ 1בינואר
 .1982התמיכה להקמתו באח מסינמטק תל אביב .המפיק היה פרטי,
ואחד הבנקים השלי• בנדיבות את החסר בתקציב .הצורה החיצונית
של הגליונות הראשונים היתה שונה ,קטנה וצנועה יותר מזו של היום.
לעומת זאת ,הבז הופיעו מדי חודש בחודשו  -עד א ו ק ט ו ב ר  .1983אז
ב א משבר הבנקים ,לא היה עוד מי שישלים את התקציב ,המפיק
הפרטי משך ידו מן העניין ,וסינמטק נעלם מן השטח .שנה וחצי כססנו
צפרניים ותרנו א ח ר י הגאולה .מאחר שלא נמצאה ,התגייס סינמטק
תל אביב ,נטל על עצמו את כ ל העול התקציבי כולו .ו מ א ז הוא נושא
בו בגאון .על כך הוא ר א ו י ל א ר ק לתודה ,א ל א גם להערכה רבה.
בזכות עקשנותו ,גם בזמנים קשים ,המשכנו להופיע וזכינו להיות
כתב־העת הראשון מסוגו ב י ש ר א ל ששרד בחיים זמן א ר ו ך כל כך .ולא
ר ק שרד ,א ל א אף הגדיל נפח וצורה ,ונהנה תמיד מחופש מוחלט ,בלי
שום לחצים א ו התערבות מ כ ל צ ד שהוא.
ועוד מגיעות תודות לחברי המערכת א ש ר ליוו אותנו לכל א ו ר ך
הדרך .ג• אם לא זכו אף פעם לתמורה מלאה עבור המחשבה
והמאמצים שהשקיעו בכל גליון חדש שיצא לאור .בלעדי הנכונות
שלהם לעזור היה סינמטק הולך ב ד ר ך כל קודמיו .מן ה ר א ו י להודות
גם לכמה ממפיצי הסרטים בישראל ,א ש ר הושיטו לנו י ד ותמכו בנו,
ג • א ם ל א תמיד היו בטוחים בתועלת שתצמח להם ,ישירות ,מכל
העניין .ב ר א ש וראשונה היו אלה ס ר ט י גלפנד ו ס ר ט י שני ,ולצידם,
לעיתים רחוקות יותר ,שבעה כוכבים ,קולנוע פ ר י ז וג״ג.
במשך כל העשור הזה ניסה סינמטק ,כמיטב יכולתו ,ללוות את
העשיה הקולנועית ,ב א ר ץ ובעולם ,להרחיב מ ע ט אופקים ולהציב
דרכים חדשות לראות ולהבין קולנוע .ב ר א ש וראשונה ,קולנוע
ישראלי .ומכאן ,הרצון שלנו לבדוק דווקא בגליון זה ,לסיום שנת
הפקה דלה ,שכמוה ל א ידע הקולנוע הישראלי כ ב ר זמן רב ,את מצבו.
ב־ ,1982בימים הראשונים של סינמטק ,הציגו על ב ד י ה א ר ץ את
״נועה בת 17״ ,את ״חמסין״ ן ו א ת ״צלילה חוזרת״ ,וכולנו חשבנו שהנה
הגיעה עת הפריצה הגדולה קדימה .ומה עכשיוז מה קרה לאותה
התנופה׳ תשובות אפשריות לשאלות שמטרידות היום א ת הקולנוע
הישראלי ביקשנו לקבל ב מ ש א ל שערכנו ב ק ר ב שורת קולנוענים ,אשר
ר ש מ ו לזכותם לפחות ס ר ט א ח ד א ר ו ך או יותר .הם מסכמים ,כל אחד
לפי דרכו ,את עשר השנים האחרונות .ו א ם המסקנות אינן אופטימיות,
זה ל א בדיוק מפתיע.
המבקש לדעת במה הספקנו עוד לטפל במשך העשור הזה ,מ ו ז מ ן
לפנות ל א י נ ד ק ס המכסה א ת כל  60הגליונות שהופיעו עד היום,
א י נ ד ק ס ש ט ר ח והכין דכי מוג׳ה ל ק ר א ת מהדורת יובל זו .אם ת מ צ א ו
בו חורים ,יוצרים בולטים ש ל א התייחסנו אליהם או ס ר ט י ם חשובים
שלא הזכרנו ,ואנחנו בהחלט מצאנו כאלה כ א ש ר עיינו ברשימות ,א י ן
זה משום שלא רצינו או חששנו לטפל בנושא כלשהו ,א ל א ר ק מפני
שמסגרת הופעה דו חודשית מאלצת לדלג ולוותר על כל מה שנראה
פחות מחיוני לצורך השעה .תקוותנו שבעשור ה ב א נזכה לחזור
למסגרת חודשית ,ו א ז נשתדל להשלים את החסר.

ותודה אחרונה לכל אלה א ש ר ק ר א ו אותנו בכל השנים הללו .אנחנו
מבטיחים שנעשה כמיטב יכולתנו ל א ל א כ ז ב אותם גם להבא.

עדנה פיינרו

ברכות לארכיון הסרטים הישראלי במלאת לו  30שנה
ולסינמטק ירושלים במלאת לו  10שנים
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 לוס &3גילס ־ 3רקי אליק)טלוויזיה( ־ איי לייק מ״ק )טלוויזיה( ־חם יגיעו מחר )טלוויזיה(
איך אני מסכם את העשור האחרון בקולנוע הישראלי׳ המלך הוא עירום,
ולא יועילו החליפות המהודרות ,תרועת התזמורת וכל החיקויים הזולים
למקור היקר שמעבר לים .חמישה סרטי עלילה בסך הכל הוצגו משך השנה
האחרונה בפני אולמות ריקים ,וזה גם הסיפור של העשור.
את האשם אין לחפש אצל אחרים .במו סרטינו גירשנו את אחרוני הצופים
הישראליים מהאולמות .האמון של הקהל בארץ לסרט הישראלי בעשור
האחרון נמוג כלא היה.
גם משקיעים בהפקות מקומיות ,בסרט ישראלי  -יוק .ולמי שטוען שאין
נביא בעירו ,הרי גם בחו״ל לא שברנו קופות.
הממסד הקולנועי בארץ יצר יישות כפולה ,מעין הפרדה מכוונת בין קולנוע
הנקרא איכותי ,ואלה ההפקות הנהנות מקרנות ,מפרסים ומיוקרה ,לבין
הקולנוע המסחרי ,רחמנא ליצלן ,בן חורג שהודבקה לו תווית של קריצה לכיסו
של הצופה ולא לאיכותו של הסרט.
בעשור האחרון היו כמה הפקות שהרימו ראש ,שהצליחו יחסית בתוך ים
הסרטים האחר ,שרובו עסק במסרים חשובים יותר או פחות ,ומרוב העיסוק
בהם נשכח הקולנוע הפשוט ,האמיתי ,המספר סיפור קטן ,אמין ,מהחיים.
לא מספיק לביים סרט הנקרא"אישי״ ,ותחת מטריה זו לעשות קולנוע רע•
אלפי שעות טיסה נחוצות לבמאי לפני שיעיז להטיס במו ידיו הפקה ישראלית.
אני ,שביימתי מאות סרטי תעודה ,דרמות לטלוויזיה ,סרטי תדמית ,תשדירי
שירות ושישה סרטי עלילה  -שלושה מהם בעשור האחרון  -מוכן להודות בפה

מלא כי לפני כל הפקה חדשה אני עדיין חייב לאגור שעות טיסה רבות.
בעשור האחרון נלחם הקולנוע הישראלי מלחמה יומיומית להישרדות ,והיה
שרוי בדשדוש מתמיד בביצה תוך שקיעה איטית ובטוחה .רק מי שהיה עד
למסעי התלאות של מפיקים ובמאים ישראליים בנסיון להפיק סרט ללא
תמיכה ציבורית ,רק מי ששמע בפעם המי יודע כמה ממשקיעים פוטנציאליים
את התשובה השלילית ,יודע עד כמה אני צודק.
אז מה עושה לפרנסתו במאי סרטים שאינו מלמד בבתי הספר לקולנוע ,אינו
בעל טור באחד העיתונים ואינו חבר בשום ועדה או קרן המחלקת משהו
למישהו! מחלקת הדרמה של הטלוויזיה היא כתובת אחת ,ואף שהפקותיה
בינתיים לא רבות ,משם לדעתי תבוא חלק מהישועה בעתיד.
הכתובת השניה המוכרת לכל היא הקרן לעידוד סרטי איכות .זה שמה ,ורק
בסרטי איכותיתומכת הקרן הזאת .והמופקדים על שמירת האיכות ,קוראי
התסריטים המחליטים בשבילנו איך ייראה הקולנוע הישראלי ,הם פקידים
אלמונים אשר שולחים לך חוות דעת על תסריט שהגשת ,מבלי לציין את שמם
האיכותי .חמישה תסריטים שלחתי לקרן לאישור בעשר השנים האחרונות .אף
אחד מהם לא אושר ,שניים שהופקו ללא תמיכת הקרן היו להצלחה לא
מבוטלת ,ואני מוכן להעמידם למבחן איכות מול כל אותם עשרות הסרטים
אשר נתמכו על־ידי הקרן הציבורית הזאת .עם זאת יש להודות ,היו גם סרטים
אחרים ,חלקם מעולים.
אני מוכן לקבוע חד־משמעית כי שום לקטור שבעולם אינו מסוגל להבין
תסריט כפי שמבינים אותו התסריטאי והבמאי שלו ,שום לקטור המסתתר
מאחורי חסינות איכותית אינו יכול לדמיין לעצמו כיצד ייראה הסרט המבוסס
על התסריט המונח לפניו .זו הסיבה שמתקבלות החלטות כפי שהן מתקבלות.
הדרך היחידה היא להיפגש עם כל במאי ,לתת לו הזדמנות להציג את הסרט,
לבאר ,להסביר ,ולתת תשובות לשאלות .אחר כך יצטרך לקוות כי דמיונם של
הקובעים מפותח ,ועקב כך תהיה החלטתם שקולה יותר וללא משוא פנים.
אני חושב שהגיעה השעה שקרן זו או אחרת תבוא על במאים שהוכיחו בעבר
כי יש להם כשרון ,מקצועיות ונסיון ,ותציע להם לביים סרט ישראלי בתקציב
מתקבל על הדעת .שתי הפקות כאלה בכל שנה ,שתי הפקות שבהן תינתן
הזדמנות לכל במאי ומפיק להוכיח את כשרונם ,יפתחו לדעתי סיכוי לקולנוע
איכותי אמיתי.

תיאטרון וגם ספרות ,ואני בעד השכלה אקדמית כמסייעת לעשייה הקולנועית
 וכמובן ,גם בעד תמיכה ציבורית .הכי נפגעתי השנה כשהגשתי תסריט לקרן,ומנעו ממני את התמיכה .יש לי עדיין ויכוח איתם .לעומת זאת ,כל העבודות
של קולנוענים שנעשות היום בטלוויזיה חושפות את העובדה שקשה להגיע בה
לרמה כלכלית ולפתיחות רעיונית .לפי סדרות הנפל שהיו ,הטלוויזיה אפילו לא
הגיעה למצב שיאפשר לבמאים להתאמן בה כדי שאחר כך יעשו סרטים יותר
טובים.
בשבילי סרט ישראלי הוא סרט של במאי שחי בארץ .קהל היעד שלי הוא
קודם כל ישראלי ,ואחר כך אני מקווה שהוא גם ייצא החוצה.
האור הישראלי הוא שאלה טובה להציג בפני צלם .אם כי ,למשל ,כשצילמתי
את ״עונת הדובדבנים״ בדצמבר ,ברמת הגולן ,לא היתה כל בעיה .גם בארץ
יש עונות ,אבל הנטיה הכללית בקולנוע הישראלי היא להגיע לאור אירופי .זה
לא עניין מעבדתי .אני מניח שגם בקליפורניה ביום קיץ השמש היא אותה שמש.
הכל עניין של מיתוסים.
פרודקשן ווליו מקרב אותנו לקולנוע העולמי .יצא לנו שם של קולנוע מסכן
ואומלל .ככל שנתקרב לקולנוע העולמי ,זה יקרב אותנו לקהל שרוצה לראות
סרטים ישראליים בלי רגשי נחיתות .בעקרון אני גם בעד קופרודוקציות ,בעד
קשר לעולם .אני בעד כל אינטראקציה שיש בה הפריה.
למזלי אני הולך לעשות סרט שבאמת רציתי לעשות .הפרויקט שהוזמן אצלי
על־ידי ז׳אק נאסר מתייחס אמנם לגירוש ספרד ,אבל אני מנסה להתמודד עם
סיפור רלוונטי להיום .ואחר כך יבוא הפרויקט בעל השם הזמני ״פני
צלקת״.

בשנת  1987ביימתי את ״לא שם זיף .הביקורת לא אהבה אותו בדרך כלל.
הקהל בארץ ובעשרים ושש מדעות אהב  -ועוד איך! נפגעתי ,לא אכחיש.
במקרה או אולי לא ,הוזמנתי לביים סרט בלוס אנגילס .נסעתי .חודש ימים
לאחר שהוצע לי שם לביים עוד סרט נינגיה דחיתי את ההצעה  -וחזרתי לארץ.
טעיתי׳!
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אין לי ראיה מספיק היסטורית כדי להשוות עם העשור הקודם .יש במאים
אחרים ,ולכן יש קולנוע אחר ,אבל לא תפקידי הוא להעריך את הקולנוע
שיפוטית והיסטורית.
בעשור הזה התחלתי להפוך קולנוע מאמירה לעשיה .אני אישית למדתי גם
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סורגים 2

הקולנוע הישראלי בעשור האחרון ,העלילתי והדוקומנטרי ,הוא בלי ספק
חלק בלתי נפרד מהתרבות הישראלית ,משירתו של ויזלטיר ,מהפרוזה של ,tip
מהמוסיקה של בר ,מהמחזות של סונול .הקולנוע הישראלי הוא ביטוי אישי,
רגשי ,ערכי ,חברתי ,פוליטי של חיינו .וקולנוע פוליטי ,במובן האמיתי של
המלה ,הוא קולנוע אישי ,לירי ,אינטימי .אנו נוטים לבלבל קולנוע פוליטי עם
קולנוע תעמולתי ,ובזה עושים עוול)במזיד או בשגגה( .אך אם נצטרך להתגונן
מול המשוואה פוליטי־תעמולתי נציב משוואה :פוליטי או אוטיסטי.
הדרישות הבולשביקיות מהקולנוע)הפוליטי( הישראלי גם הן מגוחכות ,ואת
התשובה היותר מוצלחת להן מצאתי בספרו של חוקר הספרות ארווינג תאו
״הפוליטיקה והרומאן״ :סופרים העוסקים בנושאים פוליטיים אינם חייבים
להגיע לידי פתרונות פוליטיים ,ובדרך כלל מוטב שלא ינסו לעשות זאת .לדעתי,
לסופרים ולקוראי הרומאנים כאחד יש צורך פסיכולוגי ואף מוסרי לחוש
שהמצב אינו חסר שליטה עד כדי כך ,שבמוקדם או במאוחר יחול בו שינוי

B

כלשהו ,וזו אחת הסיבות שרומאני• אינם טרגדיות במובן הצר של המלה.
בעשור האחרון השתתף הקולנוע הישראלי כמעט בכל פורום או פסטיבל
בינלאומי ,ורשם לעצמו הישגים נכבדים .ספרד ,איטליה ,גרמניה ,צרפת,
ארצות הברית ,דרום אמריקה ,יפן ועוד עשרות ארצות מרכזיות בתחום
הקולנוע העולמי ,כיבדו את הסרטים הישראליים בפרסים ,בביקורות טובות
ובסימפוזיונים סוערים .רק בארץ יחסו של הממסד אל הקולנוע הוא עדיין
כאל בן חורג ,וסך כל התקציב המיועד לקידומו ביחס ליתר האמנויות
)והיחודיים( הוא מגוחך.
הקרן לעידוד קולנוע ישראלי עושה כמיטב יכולתה ,אך התקציב העומד
לרשותה מאפשר לה לתפקד בעיקר כיחידה לטיפול נמרץ.
קולנוע עבורי הוא סיפור אהבה .אורגיה .והמאהבים המרכזיים הם
השחקנים .אין דבר קולנועי יותר ,אקספרסיבי יותר ,מקלוז־אפ של שחקן
ברגע של חסד .ולרגע של חסד ניתן להגיע עם שחקנים ולא על־ידי פירוטכניקה
קולנועית .העשור האחרון עבורי הוא מפגש מרתק ,מסעיר ,מרגש ,עם עשרות
רבות של שחקניות ושחקנים ישראלים ,ותיקים וצעירים ,שאני לא מפסיק
להתגעגע אליהם ,ולא נותר לי אלא לקוות להמשיך ולפגוש אותם ואחרים
באתרי הצילומים.
את רוב סרטי בעשור האחרון יצרתי בשיתוף מלא עם קבוצת יוצרים קבועה
)אמנון סלומון ,סוגה אשר33 ,י 3ר3ש ועוד רבים וטובים( ,ועם אנסמבל
שחקנים קבוע שהשתתף ברובם .השיעור העיקרי שלמדתי הוא ,שככל שאתה
מנוסה יותר ,כך אתה תלוי יותר בשותפיך ליצירה ,לפני ואחרי המצלמה ,במובן
זה שהסרט הופך ליצירה חברתית המשותפת לקבוצת יוצרים ,צוות ושחקנים.
במילים אחרות  -לא לדעת ,לבקש עצה ,לקבל עזרה ,להיות חשוף ,חלש,
להתפשר ,כל אלה הופכים למקור כוח ואנרגיה.
בימים אלה ממש סיימנו את צלומי סרט ההמשך ,״מאחורי הסורגים 2״,
שבעיקרו הוא סרט פעולה עתיר פעלולים ומצבים קומיים.
עם זאת ,משאת נפשי לביים סרט על נשים ,ושנים שאני מנסה לקדם סיפור
על אשה צעירה ,דתיה ,הנאבקת על חירותה ועל אהבתה .במקביל אני מנהל
רומאן סמוי עם התיאטרון מתוך תקווה לביים לבמה.
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את השינויים שחלו בקולנוע הישראלי בעשור האחרון אני רואה בשני
היבטים :עקב הירידה במספר הצופים בקולנוע בכלל ובסרטים ישראלים
בפרט נוצרה תלות גדולה יותר בסיבסוד .אם בשנות ה־ 60וה־ 70הצליחו
סרטים להרוויח ,הרי שבשנות ה־ 80הם זקוקים יותר לסיוע .בקולנוע עצמו
נעשו יותר ויותר סרטים שהם ״יצירתיים" ,של במאים המתייחסים לעבודתם
כאל יצירה אישית יותר מאשר כמו למקצוע.
הייתי שם שני רפים ,כשהרף העליון זה דני וק^מן ,שהקולנוע שלו הוא שילוב
של יצירתיות טהורה ברלוונטיות ,והרף התחתון זה אודי 3ד3ש ,שמנסה כביכול
לעשות מה שווקסמן עושה אך לא מצליח.
ברבש גרר את הקולנוע הישראלי למגויסות פוליטית שמה שנשאר ממנה זה

השוביניזם שלו עצמו .זה מחזיר אותנו מ״זמן אמת״ ל״אות קיף :עיסוק במאציו
הישראלי שלא נותנים לו לצאת למבצע ליטני .באמת דילמה נוראית...
באמצע הוא עשה את ״מאחורי הסורגים״ שהיה מסחרי משהו  -להבדיל
מדני וקסמן ,שהרלוונטיות שלו היא לא מגויסת כי אם אישית ,ולמרות הכל
היא פוליטית בלי הפוזה של הפוליטי והמגויסות.
למה ברבש הוא הרף התחתון! מפני שזה משך הרבה במאים לכיוון של
כתב
איזושהי מגויסות .וכאן נשאלת השאלה מה זה בעצם פוליטי.
ש״מעבר לים״ לא פחות פוליטי מ״מאחורי הסורגים״ .זה בדיוק העניין וזו
הרעה החולה .הברבשיזם הוא נזק ואני מקווה שיעבור.
גדץ ו&3רה@
בין וקסמן לברבש היו כמה שנפלו ,והיו כמה ,כמו
וגם אני ,שניסו לשמור על קו עצמאי .מבחינתי האישית ,מבחינת האגו ,אני יכול
לא לעשות סרט עוד עשר שנים .אני קרעתי את קרום הבתולין שלי בתחילת
שנות ה־ .80אז התחלתי לעצב את העניין שלי בקולנוע ,והצלחתי לארגן לעצמי
פרנסה שקשורה בעשייה הקולנועית ,כי אינני טיפוס אקדמאי וכתיבה איננה
הצד החזק שלי.
פתחתי גם דלת לדור חדש של במאים .התחלתי עם שהד ^גל .טיפוח במאים
צעירים הוא עניין אופייני לשנות ה־ ,80לעומת בני דורנו ־ כמו יקי יוושע ואני
־ שסללנו את הדרך בעצמנו .לי לא היתה השכלה אקדמית כי בשעתו לא היו
המוסדות שקיימים היום .השכלה מקצרת את הדרך .אם הייתי חוזר לאחור,
הייתי הולך ללמוד תיאטרון כדי להרחיב את הבסיס הקולנועי .כי טכניקה של
קולנוע לא כל כך קשה ללמוד ,אם כי בבתי הספר מאפשרים תרגול .הייתי
לומד תיאטרון כדי להכיר את הדרמה ,לעבור את הדברים ,לקבל בסיס רחב
יותר .בתיאטרון אתה מתעסק בנטו ,בדרמה ,ולכן הייתי משלב מגמת תיאטרון
בצורה מאסיבית במגמת קולנוע.
מה הוא בעיני סרט ישראלי׳ פעם חשבתי שזה סרט שדובר עברית .היום אני
בעד הרחבת ההגדרה כמה שיותר .ראיתי את הפיין־קאט של ״אזרח אמריקאי״
של איתן גרץ .ריגש אותי מאד .הוא סגפני עד הסוף .הולך לא לקהל ולא
לקומיסרים .ומדברים שם די הרבה אנגלית .זה מתחייב מהסיפור .לכן סרט
ישראלי יהיה תמיד ו/או  -ו/או מדבר עברית ,ו/או נושא ישראלי ,ו/או במאי
ישראלי ו/או...
קופרודוקציה הוא פתרון־מימון לגיטימי ,אם כי מטבעה היא מסיטה את
הישראליות .אבל כל דרך לעשות סרט כשירה בעיני .במה שאני לא מאמין זה
ליצור פה סרט שידבר אל הקהל האמריקאי ,ומשום כך לעשותו בשתי שפות.
שוב ,אם יש לך ממון מיותר ושחקנים שיכולים לעשות לך ליפסינג ,למה לא.
אבל הבעיה היא שזה לא נגמר בזה .האנשים שחושבים על כך כבר חושבים
על הנושא ועל הגישה ועל השחקן הזר .שוב ,גם זה לגיטימי ,אבל מתחיל להיות
זיוף .אפילו סרטים אמריקאיים שצולמו כאן לא הצליחו .כי אמריקאי שרואה
ידית של דלת או בלטה שאינם אמריקאים ,לא יעזור שום דבר  -הוא לא יקבל
אותו כסרט אמריקאי.
לגבי האור הישראלי  -אני דווקא משתדל ללכת איתו ולא כל כך מצליח.
הצלמים תמיד עומדים בפרץ ,ובסופו של התהליך ,כשאני רואה את התוצאה,
אני מסכים איתם .כשאתה מצלם בשמש ,אז הפילם לא יכול לשאת את האור
החזק הזה והווידאו בודאי שלא .זה יוצא מכוער ,אבל צלם טוב יכול להתגבר
על זה .ב״אבא גנוב״ אילן רוזנגרג ניסה ״כאילו״ אור ישראלי ,אור חזק ושטוף,
אבל לא כל כך מכוער .ב״מעבר לים״ צילמנו שלושה שבועות בתוך דירה.
בהתחלה זה היה נוח ,אבל אחר כך נכנסנו לפוביה של מקומות סגורים ,ואני
חיכיתי שנצא סוף סוף החוצה .ואז דוד 3וד§י3>3ןל נלחם באור .והתוצאה שהשיג
היתה טובה.
בסך הכל הנטיה שלי היא לסרט כזה .אני אוהב לראות סרטים פוליטיים,
אבל מה שהכי מושך אותי זה הכניסה לניואנסים דקים .אני מרגיש שאילו נתנו
לי יד חופשית הייתי נגרר למאקרו ומאבד את המיקרו .והמיקרו הוא הקטע
שמעניין אותי .אני נורא רוצה לעשות את הסרט על יחידה  ,101ואפילו התחלנו
לעבוד על זה .נכנסנו לשלב התחקיר ,אבל ירדתי מזה כי ראיתי שזה יהיה סרט
באורך של שש שעות ,כלומר סידרה .מה שמעניין אותי זה תהליך הברוטליזציה
של היחידה  -המקביל לתהליך הברוטליזציה של המדינה; תהליך שהגיע
לשיאו ב־ 101בפרשת מ^יף הד ציון .התסריט שכתבנו נראה בעיני כמו 12
הנועזים .אין לי ספק שהעניין מתאים לסידרה בת ארבעה־שישה פרקים ,כי
התהליך הוא באמת מעניין.
בינתיים אני מתאושש מהסרט האחרון ונערך לעידן הטלוויזיה ,מתוך
תפיסה שאיני יכול להתמקם על קו אחד של פיציר .אני רוצה לפתח סדרות
ובמקביל לפתח איזושהי תשתית של סרטי פרסומת ,כי צפוי בום אדיר של
פירסום .עם פיצירס יש לי בעיית אגו ,כי מה שדוחף אנשים בארץ לעשות סרט
עלילתי זה האגו ,ולי ממש אין בעיה עם מבנה האישיות שלי .אבל הייתי רוצה
להאיץ את הקצב כדי שהפילמוגרפיה שלי תתפוס שליש עמוד בעיתון שלכם
במקום שלוש שורות.
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העשור האחרון הוא המשכו של תהליך שהחל בשנות ה־ - 70נסיונו של
הקולנוע הישראלי להיות מעורב פוליטית וחברתית בנעשה במדינה .לעומת
זאת ,לא קרו בו שני דברים שהתבקשו מכך טבעית :לא הוזרמו אליו יותר
כספים מבעבר ,וגס לא נכנסו אליו הרבה כוחות חדשים.
יותר מעניין אולי לבחון מה קרה לאיש הקולנוע הישראלי הצעיר .הוא
השתנה באופן בולט .אם עד אז ראינו אנשי קולנוע שבאו לאוניברסיטאות
מראיית קולנוע ומאהבתו ,מתוך שאיפה לעשות סרטים באורך מלא ,הרי עיקר
מעייניו של הסטודנט הטיפוסי הצעיר הוא לפתוח חברת וידאו קטנה לסרטי
פרסומת או למתן שירותים .אני רואה בעליל שינוי משמעותי בפרופיל של אנשי
הקולנוע :לא עוד החלום של הסרט הראשון ,אלא ההיייטק שיהיה בקליפים
של משרד-הפרסום שלהם.
ההשכלה האקדמית מצדה תורמת דווקא יותר לפן האינטלקטואלי ופחות
לצד המעשי .לעשות קולנוע אפשר ללמוד בשבועיים ,אבל האסתטיקה
והתרבות עושים פרופיל של במאי טוב יותר.
בשבילי זה היה העשור הראשון לעשיה קולנועית .עשור שבו עשיתי את"לנה״
ואת ״עד סוף הלילה״ וכתבתי תסריטים לשני סרטים שנעשו ,״נדיה״ ו״רותי
נעים״ ,ושני אחרים שלא נעשו .כתבתי וצילמתי את ״אזרח אמריקאי״,
ובמקביל הוצאתי ספר המכיל קובץ מאמרים )״במאים ואנשי קולנוע על
קולנוע״( .אני משמש עורך ראשי של ספריית ספרי הקולנוע בהוצאת ״מסדה״,
שהוציאה לאור בתקופה זו את ספריהם של טרי0ו ואלמגדרוס ,ומשלימה עתה
את עריכת ספרו של אנדרה נאזן.
יחסית לנעשה בארץ זה היה בשבילי עשור מספק .הייתי שמח לחתום על
סרט אחד לחמש שנים גם בעתיד .באופן עקבי אני עושה רק מה שאני רוצה.
אם שואלים לדעתי על התמיכה הציבורית בקולנוע הישראלי ,אומר
חדימשמעית שהגופים האמונים על התרבות חייבים להזרים לו הרבה יותר
כסף .כי האוכלוסיה הישראלית לא גדלה באופן משמעותי ,וצופי הסרטים לא
התרבו ממש ,בעוד התחליפים ,יותר ערוצים וכבלים ,הורידו אותם עוד יותר.
רק סיבסוד מאסיבי ,ושינוי ראדיקלי בתמיכה שיבואו כתוצאה מהכרה
בקולנוע כאמנות שהמדינה מעוניינת בה ,יעזרו .יחד עם זאת ,דווקא הערוצים
שנוספו יהיו תמריץ ואולי אפילו אישוש לעשיית יותר ויותר סרטים .הטלוויזיה
שנפרשת לעוד ערוץ תיתן יותר עבודה לבמאי קולנוע ,וזו יכולה להיות ישועה
גדולה.
אני הגעתי למסקנה שהקולנוע הישראלי אינו סובל בגלל קשיי תקציב
בדברים הגדולים .בעזרת אלתורים ומאמצים פותרים את הבעיות הגדולות.
הצרה מתחילה בדברים הקטנים .התקציב הנמוך לא מאפשר לנו לעבוד על
ניואנסים .לבמאי אירופאי יש זמן לעבוד ולעדן.

סרט ישראלי בעיני הוא סרט שנעשה על־ידי במאי ישראלי ומשקף מציאות
ישראלית .יכול להיות גם סרט ישראלי על יורדים בניו־יורק .עניין השפה הוא
גורם משמעותי .שתהיה נכונה ,כלומר ,אנגלית של ישראלי שתשקף נכונה את
המציאות ,והמציאות שלנו היא רב־לשונית.
האור הישראלי הוא אור ים תיכוני שיש לו לא מעט מגרעות ,אבל צלמים
ישראליים למדו להשתלט עליו ,להשתמש בו ולא להעלים אותו .עד כמה
שהחומר מרשה לי אני משתדל לחקות את האור הקיים.
הסרט הבא שלי הוא ״אשת הבמאי״  -סיפורה של אשה הנושאת לבמאי
קולנוע ישראלי .שעה שהוא עסוק בהפקה אנחנו עוקבים אחרי סיפורה האישי.
מתי אעשה אותת צייק ציק ,תוך חמש שנים .אם היה בא מישהו ,מציע לי כסף
ומפתה אותי לעשות סרט כל שנה ,הייתי אומר :מצטער ,לא לוקח.
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מה קרה? לדעתי לא קרה שום דבר ,למעט אולי יואב קוש כצלם .בשטח
הבימוי לא צצו שמות חדשים לטובה ,אולי חיים בוזגלו .״נישואים פיקטיביים״
היה יפה מאד ,השני כבר פחות .לא ראיתי תגליות בשטח היצירתי וגם לא
בשטח המשחק .כל התגליות הן תגליות ליום אחד :נטע מורן)״זמן אמת״( ,מילי
אביטל )״החברים של יעל״(.
הדבר היחיד שקרה  -וזה קרה לרעה  -זה האיגודים המקצועיים ,שגורמים
להבדל של  150אחוז בתקציב .אירגון־הגג של החשמלאים והגריפים ,למשל,
מכריח אותך לקחת שלושה עוזרי צלם .וזה גומר את התעשיה .אמנם ,מיקלט
המס הפך לחוק וכבר לא צריך להתרוצץ יותר מדי ,אבל יוקר ההפקה -
והעובדה שהקרן דורשת שתביא חלק רציני מהמימון בעצמך  -גורמים לזה
שאין הפקות .עובדה ,בטקס האוסקר התייצבו חמישה סרטים ,ששלושה
מתוכם מומנו על־ידי הקרן.
מה קרה לי באופן אישי! שניצר כתב ב״הצדעה״ של הקולנוע הישראלי:
״...פריסה רחבה של פונקציות יצירות בתחום העשיה הקולנועית  -בימוי,
הפקה ,תסריט״ .האמת היא ששיחקתי וכתבתי)כתבתי את ״פוטו רומן״ שאף
אחד לא ידע מי היה הבמאי שלו ,את ״החיים לפי אגפא" שקיבל את מענק
הקרן ,ותסריט לאימגרמן שעדיין לא נעשה ,וכתבתי גם שנה שלמה לעיתונות(.
אבל הרומן שכתבתי)״תוכן העניינים״( העסיק אותי ועניין אותי יותר מכל דבר
אחר.

B

הסרטים שהשתתפתי בהם כשחקן ,״הינשוף״ וייזמן אמת״ ,רק הרוויחו מכך.
אני חושב שבאחרון הגעתי לשיא כשחקן ,יותר מעניין מאשר בתקופה הקודמת
כשהייתי נחמד ויפה ,הוא הלך בשדות כזה.
העניין האקדמי זו בעייה בינלאומית שלא הוכיחה את עצמה .הקולנוע אינו
מדע ,והמקצוע היחיד שלומדים אותו כמדע אמיתי הוא הצילום .כמו שמאז
הביטלס והרולינג סטונס לא קרה שום דבר במוסיקה ,כך גם לא קרה בקולנוע
שום דבר מאז 3רג0ן9 ,ליני N M W M ,תוד^ר .יש פה ושם קצת דיוויד לי3ןי',
קצת פוסט־מודרניזם )אנחנו הרי נשרכים אחרי האמריקאים(; אבל כל
הלהקה הנצחית הזאת באה בלי אקדמיה .גם בין האמריקאים הטובים כמו
אתה לא מוצא אקדמאים .לעומת זאת ,מיספר האלמנטים בתסריט
הולך וגדל .הקירבה והמרחק ,הקלוז־אפ והדיאלוג ,אלה החשובים היום
ביצירה.

בית צבי לא הצמיח שום דבר יותר טוב מוולמן ,גנ9ל וה39ף .להיפך ,יש משהו
מפונק בעשיה של בוגרי בית הספר .הם יודעים יותר על הסרטים האחרים,
אבל לא כלום על ספרות .כמו ברפואה ,כשאתה מתמחה בעדשה של העין
השמאלית ולא יותר .הם לא יודעים כלום על החיים ומאיפה צומחים הדברים
האמיתיים.
מהו סרט ישראלי! סרט שדובר עברית ונעשה בארץ .זו הגדרה מאד טכנית.
זה לא נכון לומר סרט שנוגע בהוויה הישראלית .זה יכול להיות סרט
סוריאליסטי שמתרחש בשום מקום וצולם בארץ ,כמו ״חגיגה לעיניים״.
ומה זה אור ישראלי! בורחס כשבא לארץ ,למרות שהיה עיוור ,הרגיש
שבאבנים בירושלים יש אור מיוחד .יש אור ישראלי ,אבל הוא פרובלמטי כמו
כל האור הים תיכוני ,וישנם מעטים שיודעים להשתלט עליו .אממן סלומון
ואד 0גרינ3רג ידעו איך לשחק בו ולהפוך אותו ממשעמם וחד־סיטרי למשהו
אחר.

הסרט שהייתי רוצה לעשות נשאר עדיין בגבולות ״נהג מונית" .אז עלה הסרט
שניים וחצי מיליון דולר ,ושדדד  RMוירו ו^קורסיזה התאחדו יחד כמו מין'
קולקטיב .דה נירו הוא בעיני הדוגמא הנכונה לתחום החלומות שלי .אני לא
חולם שפילברגית ולא מחפש צעצועים מהחלל ,ולא מעניין אותי להריץ דולי
מאה וחמישים קילומטרים .כל זה שייך ליפן ונגמר בסוני .שם הבמאי זה שם
של מחשב .בטח סוני פייב או טו .אני שייך לתזמורת הקאמרית .והסרט שאני
הולך לעשות הוא כזה :״העולם שייך לאגפא״ .הפרינציפ 24 ,שעות סביב באר
שיש בו שישה־שבעה אנשים .״נשוויל״ בהכי קטן .קשה לי לספר יותר עליו .סרט
שאתה יכול לספר אותו ב־ 4שורות הוא לא סרט טוב.
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עשר שנים הן זמן ארוך ,ואפילו ארוך מאד כשמדובר בקולנוע .לגבי הקולנוע
הישראלי זהו כמעט דור שלם; ראשיתו של הסרט הישראלי הרשמי היא
בתחילת שנות השישים ,בדיוק לפני שלושים שנה ,עם ״הם היו עשרה״ של 3ףוך
דיגף .מכאן ,שהעשור האחרון הוא שליש מן ההיסטוריה של הקולנוע בארץ.
השאלה היא ,אם העשור הזה אכן שיפר את הדימוי הכולל הירוד של הסרט
הישראלי ,ירוד לפחות על פי גחמותיהם של מבקרי קולנוע קצרי־נשימה
ופקידים מרושעים במוקדי התמיכה הציבורית לענף הזה.
העשור השני ,של שנות השבעים ,התאפיין במיסוד ובהתבססות של תרבות
הקולנוע בארץ .הקמת החוג לקולנוע באוניברסיטה ,פתיחת בית הספר
לקולנוע בבית צבי ,הקמת המכון הישראלי לקולנוע ושלושת הסינמטקים -
כל אלו באו על חשבון ענף הקולנוע ,שהלך וגווע לקראת סוף העשור.
 M > Vנטשו את הארץ&5 .וףי זוהר עבר
גולן ,ז־9£רי@ קישון W S ,דוידזון
גם הוא לפלנטה אחרת ,ובבת אחת נדרש הסרט הישראלי להתמודד עם בעיות
קרדינליות.
אין יותר קהל אוטומטי לסרט ישראלי ,ולמרות תחילת פעולתה של הקרן
לעידוד סרטי איכות ,אין עדיין איכות ישראלית שתזמין לבתי הקולנוע קהל
מסוג חדש ,זה שמעדיף את הארומה האירופית .זמן כתיבת הדברים האלה הוא
השבוע הראשון להקרנתו של ״מעבר לים״ של יגקול גולדוו^ר .על פי אמות
המידה הרגילות זהו סרט צנוע ,צנוע מדי ,דרמת טלוויזיה שמהלכת בקטנות.
למרות השיחזור התקופתי זוהי צניעות דלה מדי ,לא בנוסח המזרח־אירופי,
כמו ההונגרי למשל ,ובודאי שלא באטרקטיביות בנוסח האמריקאי .הסרט
ככל הנראה נכשל בקופה ,וזהו כשלון ששופך אור על שנות השמונים כולן.
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העשור האחרון הוא באופן מתמיה מאד גם הכושל ביותר .וגם המרתק
ביותר .בעשור הזה כבר יש לנו כל מה שחלמנו עליו :קרן ,השתתפות הטלוויזיה,
סינמטקים ,השתתפות בפסטיבלים בעולם ,אקדמיה מקומית ,והתמסרותם של
כל המוסדות שקמו בעשור הקודם .גם מותו של הסרט המסחרי מן העבר היה
צריך להוליד נחת רוח לכאורה ,אבל זה לא קרה .לעומת זאת ,חיפושי הדרך
הם המאפיין הבולט והמשמעותי ביותר ,ובחיפושים האלה משתתפים שמות
חדשים ,כשלכל אחד סגנון משלו ,מרתק ומעורר ציפיות .נכון לעכשיו דווקא
הסרט הישראלי שהתבסס על יצירה ספרותית מקומית נכשל כשלון חרוץ ,ואם
היו לנו הצלחות הן באו מן התסריטים המקוריים .גם פריצות הדרך בחיפושים
אחרי הסגנון האישי והשפה הקולנועית האוטונומית שייכות לתסריט המקורי,
ולדעתי זהו הקו שאותו יש לאמץ ולחזק.

אי־אפשר שלא להרהר על המצוקה האסתטית שהקולנוע הישראלי שרוי
בה .את המצוקה הזאת אפשר לתאר כמאבק של כדור מתכת קטן שמתרוצץ
אחוז תזזית בין שני שדות מגנטיים חזקים  -האחד הוא התרבות העברית,
שגרעינה הקשה הוא השירה והפרוזה; זהו שדה מגנטי חזק ביותר בעל
היסטוריה בת אלפי שנים והישגים סמנטיים משמעותיים ועמוקים ביותר.
השדה השני הוא הקולנוע העולמי ,שעוצמתו שוות־ערך לזו של התרבות
העברית ,אבל אינה דומה לה כלל ואין ביניהן כל זיקה נראית לעין .ואנחנו,
נישאים על כדור המתכת הקטן ,מיטלטלים כאמור בין שני השדות האלה,
חוטפים זרמים חשמליים חדשים לבקרים ,ונעים אחוזי בהלה בשביל מלא
מהמורות ומוקשים .האם אנחנו שייכים לקולנוע העולמי או לתרבות העברית!
ואם אנחנו שייכים לשניהם  -אנו זקוקים בדחיפות לטיפול פסיכותראפי.

סוד הצלחתו של הזיאנר העצמאי היחיד שהיה לנו ,סרט הבורקאס על כל
גלגוליו ,מעיד על הדימוי הזה .זה היה זיאנר בלתי תלוי לחלוטין ,ובוודאי ללא
זיקה לספרות .הוא צמח בשוליו של התיאטרון המסחרי ,של הלהקה הצבאית
מלפני עשרים ושלושים שנה .הזלזול המוחלט בסרט הבורקאס מצד הבקורת
והקהל האנין דחה את האפשרות להפוך את הזיאנר הזה למקור השראה
לסרטים איכותיים ,כלומר טובים יותר ומגוחכים פחות .בכל מקרה נראה
שבחזרה למקורותיו העממיים של סרט הבורקאס ,והפעם בעיצוב קולנועי נכון
ומבוגר יותר ,ובהרחבה מתבקשת של החומרים הבסיסיים שלו  -אולי טמון
שמץ של תקווה .לשון אחרת ,הקהל הטבעי של הסרט הישראלי ,שנעלם
לכאורה מן העין ,הוא האוכלוסיה שהצמיחה את הבורקאס ,אוכלוסיה שאינה
דומה יותר לעצמה ,אבל נטועה עדיין בתוך עולם שכמעט כל הקולנוע הישראלי
בעשור האחרון מתעלם ממנו ומסרב להכיר בקיומו.
ואם לסיים בנימה אישית ,הייתי שמח לגעת בעולם הזה .בסופו של דבר ,שום
מחמאה של מבקר ,או פרס כלשהו ואפילו נוכחות מסיבית בפסטיבלים בעולם,
אינם שווים לתהודה שסרט מעורר בקרב הקהל שלו ,והקהל לסרט ישראלי
הוא הקהל הישראלי .כדי להשיב את האמון שלו ,יש להפסיק לזלזל בו .בימים
אלו אני שוקד על תסריט בשם ״אש זרה״ ,שבלי להרחיב עליו הוא מנסה להיות
נסיון להכליא בין השקפת העולם הקולנועית שלי לבין מה שנראה לי משאת
הנפש של כולנו  -הקהל הטבעי שלנו ,שאיננו אלא אנחנו עצמנו והבבואה שלנו.

מזוויות נוספות ,ומה שנראה על המסך זה כל הפעולה כולה ,וזה ארוך,
ומסורבל ומשעמם.
מה שנכון לגבי כניסה למכונית ,נכון לגבי כל דבר .כלומר ,אין כסף  -אין
שליטה בעצם הנשמה של הסרט .היתרון הגדול בסרטים של רס לוי ,הדומים
לסרטים הנעשים בתנאים נורמליים ,הוא בכך שאצלו יש כיסוי מזוויות
נוספות ,וזה רק משום שהוא עובד במסגרת הפקות שבהן הכסף אינו הגורם
הראשון במעלה.
ביחס אלי ,עשר השנים האחרונות היו הפורות ביותר בחיי .אלו השנים שבהן
אתה מפסיק לתעות בדרך ,ואתה כבר יודע איפה אתה .אלו השנים שאנשים
העוסקים באמנות מתכוננים אליהן .זאת התקופה שבה כתבתי את הדברים
היותר חשובים בחיי .אילו היו מתירים לי לקחת רק עשור אחד בין העשורים
בחיי ,הייתי בוחר בעשור האחרון.
כל הזמן כתבתי ,חלק מן התסריטים אולי לא יזכה להגיע לעולם אל הבד,
חלק אחר הצלחתי לעשות .עשיתי את ״מה קרה״ ועשיתי את ״לורה אדלר״ .ומה
שלא עשיתי ,לפחות פירסמתי בספרים .הייתי אולי יכול לעשות הרבה יותר,
אבל סארטו אמר פעם שהיסטוריה לא מטים ב״הייתי יכול...״ .גם חיים לא.
לפעמים יש לי הרגשה כאילו הגעתי לעת הקציר ,וזו הרגשה שאיני שלם איתה
כל כך ,כי אני שייך לאמנים המאמינים שצריך כל הזמן לחרוש ולזרוע.
והתחושה כאילו כל מה שנותר עכשיו זה לקצור פירות קצת מפחידה אותי.
אולי זה חלק מן הגישה הנזירית שלי.
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הדבר הטוב ביותר שקרה ,לדעתי ,לקולנוע הישראלי שייך לתחום הדיאלוג.
יש לי שיעור בשם ״דיאלוג ,מיזנסצינה ,מצלמה״ ,שבו אני מחלק את הסרט
לרוחב .קודם כל ברמה של הדיאלוגים בין הדמויות ,אחר בך התנועה שלהן,
ואחר כך מה המצלמה רואה מכל זה .פתאום שמתי לב שאם פעם היתה לי
מלחמה מייגעת כדי להסביר לסטודנטים שהדיאלוגים שהם קוראים בספרים
של א.ב .יהושע או עמוס עוז אינם נכונים לקולנוע ,שלא כך מדברים ,היום יש
לי הרגשה שהעניין ירד מן הפרק .הסטודנטים מגישים לי תסריטים  -והנה
הם כתובים בעברית מדוברת .והסיבה לכך ,לדעתי ,היא שהקולנוע הישראלי
מדבר נכון יותר ,וזה קורה גם בסרטים הרעים יותר.

למה ״דניאל וקס״ היה מהפכני לגבי סוג מסוים של קהל בארץ! הרי סרטים
מסוגו נעשו בכל רחבי העולם ,סרטים רוהמריים כאלה ,אלה היו בדיוק סוג
הסרטים שכתבי־עת כמו ״מחברות הקולנוע״ יצאו להגנתם .אבל בקונטקסט
של הקולנוע הישראלי דיברו שם עברית כמו שמדברים ברחוב ,ולא כמו
שדיברו בסרטים ישראליים אחרים באותו הזמן .היום זה כבר דבר מקובל,
בין אם מדובר בסרטים של יהודה ברקן או דני וולמן .נסו למשל להשוות את
הדיאלוגים של ״מיכאל שלי״ עם אלה של ״תרנגול כפרות".
השינוי האחר קשור פחות בקולנוע ויותר בסוציולוגיה .הקהל שונא קולנוע
ישראלי פחות מבעבר ,ולאו דווקא משום שאנשים השתפרו .עוד לא הולכים
לראות אותו יותר ,אבל מגיבים בצורה פחות אלימה .הצופים התרגלו לשמוע
עברית בקולנוע ,והיום יש קהל אפילו לסרטי סטודנטים .סוג מאד מסוים של
קהל ,זה נכון ,אבל עובדה ,הם באים.
יש נקודות אחרות שבהחלט הגיע הזמן לשנות .למשל ,עצם הגישה שאומרת
כי סרט ישראלי יכול להיות מופלא או מחורבן ,ושום דבר לא באמצע .דברים
אחרים לא ישתנו לעולם ,כמו העניין הכלכלי למשל .אין משקיעים בסרט
הישראלי .וכאן ,לפני שתשאלו אותי ,אני כבר אומר לכם שהבעיה העיקרית
של הקולנוע הישראלי היא אכן הכסף .בלי כסף ,במונחים של הקולנוע
הישראלי)הרי אף אחד אינו מתיימר לעשות כאן את אי.טי ,1.אין אפשרות
לענות לצרכים הבסיסיים ביותר.
אולי זה נשמע יפה לומר שאנחנו לא זקוקים ליותר מזווית אחת כדי לצלם
סצינה ,אבל האמת היא שעושים זאת מתוך חוסר ברירה ,לא מתוך השקפה
פילוסופית .כשאדם נכנס למכונית ,בסרט אמריקאי מצלמים את הפעולה
משבע זוויות שונות ,ומה שלוקח במציאות  24שניות עשוי לתפוס על המסך
בקושי  Aואילו בסרט ישראלי יראו את כל  24השניות ,כי אין אפשרות לצלם

אשר לתמיכה ציבורית בקולנוע ,צריך לזכור שהתרבות האנושית התחילה
כשאנשים יצרו יותר ממה שיכלו לאכול .השבט החליט שצריך מכשף ,אז הוא
סיבסד אותו .כל חברה מסבסדת את מה שחשוב בעיניה .אם זו הטרגדיה
היוונית או מיקלאנגילו .וכל חברה מצאה לעצמה את שיטת הסיבסוד שלה.
אילולא סובסד הקולנוע בישראל ,לא היו עושים פה אפילו סרט אחד .השאלה
היא אם הוא מסובסד במידה מספקת ואם הוא מסובסד בשיטה נכונה .לדעתי,
עושים את זה רע.
מה ,אם בכלל ,תורמת ההשכלה האקדמית לעשיה הקולנועית׳ האם צריך
ללמוד קולנוע? אין זה תנאי .אפשר לעשות סרטים נהדרים בלי ללמוד קולנוע
באקדמיה .גם השכלה אינה הכרחית לבמאי טוב .אדם יכול להיות נטול
השכלה ובמאי נפלא .לצערי ,שיטת הסינון באוניברסיטאות פוסלת מראש
אנשים שעשויים להתגלות כמוכשרים .קלוד שאגרול אמר פעם שהוא יכול
ללמד כל מה שצריך לדעת על קולנוע בארבע וחצי שעות .תיאורטית ,זה נכון.
נכון ,לא יזיק לאיש לראות הרבה סרטים או להקשיב למה שיש למבקרים
לומר על הסרטים האלה .אבל זה לא קרדינלי.
לעומת זאת ,אני חושב שהיתרון הגדול של האוניברסיטה הוא בכך
שהלומדים בה פוגשים זה את זה .האמנות ,בניגוד לדעה הרומנטית ,אינה נחלה
של זאבים בודדים ,היא נוצרת בלהקות .לכל אחד יש סיכוי לפגוש
באוניברסיטה בקבוצה שלו.
מצב הקולנוע יגיע לנורמליזציה כאשר בתוך המוסדות השונים המנהיגים
אותו ,בין אם זו הטלווויזיה ובין אם אלה משרדי ממשלה העוסקים בקולנוע,
יישבו אנשים היודעים את השפה הקולנועית ,כלומר אנשים שסיימו את
האוניברסיטה .וכבר עכשיו רואים בכותרות אנשים שגמרו את החוג
לקולנוע.
מהו סרט ישראלי! זה סרט שנעשה על־ידי ישראלי ,והוא ישראלי גם
בהתנהגות וגם בשייכות שלו .אבל הגדרות נוצרות על־ידי פדאנטים ,ותמיד
אפשר למצוא דברים גבוליים שהם גם סוס וגם חמור.
בעניין האור ,אני חושב שיש אור ים תיכוני ,אם רוצים לדייק בהגדרה.
והבעיה היא שצלמים אינם מוכנים לצלם אותו .שנים אמרו לי שאסור לצלם
בצהריים ,שזה יותר מדי .יותר מדי מהי ,אני שואל .מדוע סרט ישראלי לא יכול
להיראות כמו ״רגעים קטנים של חסד״ ,למשל ,או כמו ״חומות חימר״!
כשביקשתי מהצלמים שעבדו אתי לצלם את האור הזה ,הם סירבו :״יגידו שאני
לא יודע לצלם" .ואז הקטינו את כמות האור ,מה שלדעתי אינו נכון .כי תל
אביב ,הרי ,נמצאת תמיד במצב של "חשיפת יתר״ ) ,(OVEREXPOSUREלכן
החלונות ייראו שרופים ובצילומי פנים יתקבל הרושם שבתוך הבית יש חושך
בהשוואה לאור שבחוץ.
אבל כל הדברים האלה אינם באים לידי ביטוי בקולנוע שלנו .כשצילמתי
את ״דניאל וקס" היה לי ויכוח עם הצלם ,שריכך את הכל בלי לצלם באור אמת.
אני זוכר שחורחה גורביץ ניסה להסביר את זה בתירוץ :״לצלם את האור ,כמו
שהוא ,זה מכוער״ .אין דבר כזה ״מכוער״ .האמן הוא שלוקח את החיים ועושה
אותם יפים .לא האור צריך להיות יפה  -צילום האור צריך להיות יפה .לזכותו
של דוד מופינקל ייאמר ,שבמעט צילומי החוץ שהיו ב״לורה אדלר״ העז לקחת
ציאנס .ודרך אגב ,זאת לא רק בעיית אור .איפה ראית בסרט ישראלי שאנשים
מזיעים מתחת לבית השחיז אבל מה ,זה עוד יבוא.
אם יש סרט שהייתי רוצה יותר מכל לעשות! כמה מן הפרויקטים החביבים

עלי מתו מזיקנה .על ״מסע מאירופה״ אני כבר יכול לוותר ,אם כי קצת עזר
שהתפרסם לפחות בדפוס ,ב״כולל הכל״ .לגבי פרויקט אחר" ,מיקי מונשיין״
)אגדת ילדים מלאה באפקטים מיוחדים(  -אני מודה שהייתי פשוט רוצה
לעשות סרט אחד גדול ,פעם בחיי .האמת היא שיש לי חלום סתרים :הייתי
רוצה להגיע למצב שיהיו בארץ שלושה במאים ישראלים שיעבדו בקביעות,
ואני אכתוב להם את התסריטים.
בימים אלה ,בשיתוף פעולה עם בתי מאיה ,עיבדתי לתסריט סיפור ילדים
של דוד TMA׳ Pבשם ״דו־קרב״ .המזמין היה הבמאי!?®יף
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וכך מגיעים לבעיית הבעיות אצלנו ,התסריט .זה מזכיר לי שיום אחד,
כששהיתי בגרמניה ,התקיים דיון פתוח על השאלה :מדוע מתוך שבעים איש
שהגישו תסריטים אף אחד לא קיבל מענק ציבורי .הלקטורים הודיעו
שהחליטו  -מתוך מחשבה חינוכית  -לא לתת מענק לאיש .ואז קם התסריטאי
ואמר :אני כותב רק לתיאטרון; שם משלמים לי .לסרטים אין
של
כסף לשלם לתסריטאי .גם כאן הבן אדם לא יכול לשבת ולכתוב ,אפילו אם
הרעיונות הם רעיונות טובים .אז ניסו לארגן קורס תסריטאים .שתסריטאי
הוליוודי יציל את התעשיהז מדי פעם אתה שומע על איזה ילד שקיבל מיליון
דולר על תסריט .כמה יכולתי אני לשלם ל ^ ד י ז
בוודאי שאני מעדיף לעבוד על תסריט עם שותפים ,אבל זה עניין של כסף.
צריך שהכסף הגדול ביותר יחסית ,ממימון הסרט ,יושקע בתסריט .ואם אדם
בשנות העשרים לחייו נאלץ להתמודד עם המפגשים המכוערים הקשורים בכך,
הוא ימצא את עצמו מותש מן המערכה .כי זה בעצם תפקיד הקרן .אבל אם
היא מכריחה אותו להביא שווה בשווה ,היא הופכת אותו לאיש עסקים.
קשה לי להאמין שהקולנוע הישראלי יוכל אי־פעם להחזיר את השקעתו .אין
מספיק קהל .אפילו ״מאחורי הסורגים״ היה יוצא מן הכלל .חשבתי
שהפוליטיקאים כבר הבינו את זה ,אבל בקרן לא מבינים את זה .אני חושב
שאפילו במשרד החוץ כבר מבינים שבעולם רוצים לראות ישראל אחרת,
ושהסרטים בעצם משרתים את המטרות הנכונות .את הבאת מטבע זר צריך
להשאיר לתעשיות עתירות ידע ,זה לא תפקידנו .אנחנו  -ואיתנו הקרן -
תפקידנו לעודד תרבות.
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אני אוהב חורף ושונא קיץ .אני אוהב ערפל .איני מתכוון לעזוב את הארץ
וקשה לצלם בארץ בחורף .את רוב סרטי ,חוץ מ״חמסין״ ,ניסיתי לצלם בחורף
 ותמיד פיספסתי אותו .בשביל ״חמסין״ כמעט נכנסתי לחורף ,וכדי להשיגאיזושהי תחושה של חום יצרנו אפקט מעבדתי .מה אני רוצה לומר בזה? שבגלל
לחצים של הפקה אתה מגיע למצב שגם על האור שאתה רוצה אתה צריך
לוותר.
בעשר השנים שעברו ניסיתי להרים כמה סרטים .אחד מהם עסק בפלשתינה
של  .1946כמעט התחלתי אותו והוא נפל ברגע האחרון .עד ״פרה אדומה״
ו״המיועד״ עברתי שמונה שנים קשות מאד ,שבעצם הביאו אותי לעבוד היום
בטלווויזיה .שם אני עושה נסיונות .מה זה טלוויזיה אני לא יודע ,ואני לא יודע
אם ישנם רבים בארץ היודעים מה זה .אולי מעבדה לניסוי כל מה שעולה על
רוחי ,עד הסרט הבא.
יש לנו קרן שצריכה לשפר את תנאי העשיה .בלי הקרן אי־אפשר ,אלא אם
כן עושים סרטים בתקציב קטן .היא נתנה בסיס מסוים ,אבל אם היתה יותר
משוחררת מפזילה לקולנוע אמריקאי או לקולנוע מסחרי ,אפשר היה לעשות
סרטים בתקציבים נמוכים .הרי גם לי ב״המיועד״ לא נתנו לזוז בלי להתחבר
לגוף שיבטיח פרודקשן מסוים מאד .היה רגע שאמרתי :אני רוצה לעשות את
הסרט בתנאים שלי ,אבל הם הכריחו אותי לעשות הפקה גדולה ויקרה בקנה
מידה ישראלי.
זו טעות שהקרן דוחפת להפקת גירסה אנגלית .עליה לתמוך בהפקת תרבות
ישראלית ,ושפה זה בסיס ראשוני לתרבות .אנחנו ממילא חשופים להתקפה של
תרבות אמריקאית כל הזמן .אז אם גם על השפה נוותר  -מה יישאר לנו׳
גם אותי דחפו להפקת גירסה אנגלית ל״המיועד״ ,אבל גם בנסיעותי המעטות
עם הסרט העניין הוכיח את ההיפך :מסתכלים בי בזלזול ומתפלאים עלי .הרי
זה כל כך לא מתאים לסרט.
אשר לקופרודוקציה ,זה תלוי בגופו של עניין .אם זה לא מתבקש וטבעי מן
הסיפור ,אז התוצאה היא כמו גירסה אנגלית .על קופרודוקציה אי־אפשר
לבסס תעשיה .אני חושב שאפשר וצריך לעשות סרטים בתקציב נמוך ,וכי
בסרטים כאלה אפשר להפגין חותמת אישית  -וזה הרי מה שמחפשים
אצלנו.
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מבחינת ההכרה הציבורית לא קרה לקולנוע הישראלי שום דבר .במקביל
לא השתנתה גם תדמית הקולנוע הישראלי בעיני הקהל .אם לא נעשה די כדי
שייצאו לאור סרטים טובים ,ולבמאים לא ניתנה אפשרות לעבוד ברציפות,
להתפתח ולפתח סגנון רציף או אמירה אישית ,הקהל גם הוא לא ידע שהוא
״הולך לסרט של״  -הרי שהיחס המשמעותי לקולנוע המקומי לא השתנה.

אפילו אי־אפשר לבוא ולומר שאין בארץ כשרונות ,כי לתשעים ותשעה
אחוזים מן האנשים שרוצים לעשות קולנוע לא ניתנה האפשרות ללמוד מתוך
עשיה :המימסד הרי לא מכיר בקולנוע כאמנות מכובדת.
קל מאד לבוא ולומר שחוסר האמון של הקהל נובע מן העובדה ש״אין
סרטים טובים״ .אולי זה קשור למיגוון הנושאים שבו עוסק הקולנוע הישראלי.
המגוון לא כולל את תחום הנושאים שבו נמצא הקהל הישראלי בחסך ,ושאותו
היו רוצים לראות על הבד .סתם פלח של חיים ,יחסים בין אדם לחברו ,סיפור
שבמרכזו יעמוד אפילו רגש של אשמה ,שישאל שאלות קיומיות עלינו ,שיתייחס
אלינו כאל בני אדם.

אנשים איבדו את שמחת החיים במדינה ,כי אי־אפשר לחיות באותה
דינמיקה שבה אנו נמצאים .מצד אחד לא מוצאים קולנוע כמקור להזדהות,
ומצד שני אין קולנוע אשלייתי .הצופים לא מוצאים סיפורים שנוגעים אליהם
כבני אדם ,וגם לא סיפורים שהיו מקילים עליהם את המועקה.
אפשר להאשים במחדל הזה את הבמאים ,אבל בעצם אי־אפשר ,כי עיוותו
אותנו .לא גדלנו על החשבת חיי אדם כפרט אלא על ערכים קולקטיביים.
ונוסף על כך אין שלוות נפש ,אין איכות חיים שמאפשרת התבוננות על מערכו!

יחסים כלשהי .היוצרים מעוותים ,הקהל מעוות .אין לו מישהו שיראה לו
בצורה נקיה ובעיבוד אמנותי כלשהו את הדברים שהיה רוצה לראות כדי
לקנות פיסה קטנה של אושר בשעה וחצי .אין לנו אפילו סרט כמו ״התהילה
של אבא״.
מצד אחר ,מאחורי במאי קולנוע צריך שיהיה אדם עם מבט חודר לעמקי
נפשו של הזולת ,כזה שיש לו השכלה רחבה ,עולם דימויים שיוכל לקשור
לעולמות שהוא חשוף אליהם .לא גידלו אותנו על חיבה לזולת .אנחנו בוכים
על כל חייל שמת ,אבל זה לא בא לידי ביטוי בחיי היומיום וברחוב .ולמי יש
זמן להתבונן עמוקות בנפש זולתו! ועל כל זה מעמיסים את הדרך הבלתי
אפשרית כמעט הדרושה כדי להגיע לעשיית סרט בארץ.
הייתי מוסיפה את הבדידות של אנשי הקולנוע בארץ .אין לנו אפילו מה שיש
לציירים ולפסלים .אין לנו מקום שאפשר לשבת בו ולהרגיש כמו בבית .אנחנו
לא כל כך רצויים ,לא אצל הממסד ולא בקרב הקהל.
אקח רק היבט אחד ממה שציינתי :הסרטים הקונבנציונליים שחייבים
תסריט .תסריט הוא כמו פרטיטורה ,חייב להיות מושלם .ומה שהכי חשוב
בתסריט הוא נאמנות וכבוד לדמויות שלך .אבל מתוך רצון לעשות את הדברים
כאילו דרמטיים יותר ,מכופפים את הדמויות ומאלצים אותם לעשות דברים
שאינם אמינים.
ומה קורה לקרן! מצד אחד אי־אפשר בלי ,ומצד שני אין לה מספיק כסף
כדי שלאותה קבוצת במאים קיימים יהיה אפשר לתת לעשות סרט כל
שנה־שנתיים ,שיוכלו לשלוט במקצוע .ואם לשליטה מתקשר גם פרודקשן ווליו,
אני חושבת שבטכניקה של היום אין סרטים שיכולים להיראות כמו סמרטוט,
אבל סרט תלוי קודם כל בדמויות שלו .והקרן לא מאפשרת לעשות סרט רק
בכספי הקרן  -וזו הבעיה .כי ישנם היום אנשים שמוכנים לעבוד אפילו
בהתנדבות ,ובלבד לעבוד .לכן צריך לרדת מהדגל של פרודקשן ווליו ,ושל
סרטים גדולים באנגלית ושאר תירוצים מהסוג הזה .מה שיפרוץ החוצה זה
סרט שהוא פיסת חיים שלנו .וזה סרט ישראלי ,שלפחות שני המרכיבים
העיקריים בו  -תסריטאי ובמאי  -יהיו ישראליים ,ושהנושא הראשי יהיה או
ישראלי או יהודי .והקרן צריכה לעודד רק סרטים בעברית.
שפה קולנועית אינה תלוייה בפרודקשן ווליו; היא רק מסיטה את המחשבה
מן העיקר ,והעיקר הוא ההתייחסות האמיתית ולא החיצונית .לעסוק יותר
בתנועות המצלמה ולשאול :איפה אני מעמיד את המצלמה ולמה ,למצוא את
הדרמה בתוך הפריים .ראו קישלובסקי  -אין בינו לבין פרודקשן ווליו ולא
כלום.
אנחנו חייבים להגדיר לעצמנו מה עושה קולנוע לקולנוע טוב ,ולהפסיק עם
העניין הזה של ״רוצים לפרוץ אל העולם״ .כדי לפרוץ לאיזשהו מקום צריך שפה
כנה ולא מניפולטיבית ,אינטגרציה מוחלטת עם הדרמה ולא עם השיקול
החיצוני.
אם רק אוכל להשיג את ההתפנות  -זה סוג הקולנוע שאני הייתי רוצה
לעשות .ואני הרי נמצאת עכשיו בדיוק בלב הדילמה :האם אעשה את הסרט
שאני שואפת לעשות ,על חברות בין יהודיה ישראלית לערביה ישראלית ,עם
חברת  ,HBOעל כל המשתמע מעבודה על נושא כזה עם חברה אמריקאית.
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חאשה

לאכול

עשיית סרטים  -המפגש התוסס הזה שבין מציאות לדמיון  -יכולה להגיע
למיצוי רק כשיש ליוצר חירות פנימית וחיצונית לשוטט בחופשיות בין שניהם.
בישראל ,מתחת למעטה הדמוקרטיה ,לאיש הקולנוע אין חירות לעשות.
לדוגמא :במשך ארבע השנים האחרונות נרצחו בידי ישראלים למעלה ממאה
וחמישים ילדים בני  14ומטה )אומדן של דובר צה״ל( ,ילדים שזרקו אבנים,
או ילדים שעמדו ליד מי שזרק אבנים או ילדים .נקודה .ילדים ערבים .לפי
מיטב ידיעתי שום ישראלי לא יושב על רצח כזה בכלא .לפי מיטב ידיעתי איש
מאיתנו לא עשה סרט על הזוועה הזאת ,על הטבח הזה .גם אני לא .למה לא!
נושא טוב.
כן .אבל אחרי הכל יש נושאים רבים שאפשר לעשות עליהם סרטים וגם אבן
יכולה להרוג ,ומי יממן סרט כזה! וגם הפלסטינים טובחים בעצמם .ואיזה
מנהל קרן יאפשר לסרט כזה לעבור! ומה ההתחסדות הזאת! ואיך יוכל עושה
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סרטים יהודי להיכנס לעורה של משפחה ערבית בלי מידה כזו או אחרת של
פטרוניות! ומה עם הילדים היהודים שנהרגו! ואיזה קהל יבוא לסרט כזה!
נושא מוסרני כזה מבטיח מראש שטחיות וחד־ממדיות .ומי בכלל קבע
ששאלות מוסריות הן היחידות שצריכות לעניין אנשי קולנוע! ולמבקרים מזמן
נמאס מסרטים בנושא היהודי־ערבי ועל בעיות מצפוניות של יפי נפש .ואם כבר
שאלות מוסר ,אז למה לא סרט על השואה!
ולמה להכניס את העניין לשאלון בעיתון קולנוע! מעניין יותר ,למשל ,לעסוק
בשאלה מה עשה הפוסט־מודרניזם לתאורה ,לתסריט ולמשחק בקולנוע
הישראלי בעשר השנים.האחרונות .או לזעום על היעדר מימון ציבורי נאות
לקולנוע .או להידרש לשאלה הרת הגורל לגבי מבנה הקרן לעידוד סרטי
איכות.
פעם חשבתי שכוחו העיקרי של הקולנוע הוא יכולתו לגעת באנושי ,שאין כמו
הקולנוע לעשות את המסלול הבובריאני שלפיו הדרך אל עצמך עוברת דרך
הזולת ,דרך הזדהות עם הזולת זאת משום שמסך הקולנוע ,או הטלוויזיה,
שניבטים בו פרצופים זרים ,משמש לצופה בו בזמן גם כראי ,אמצעי להתבונן
בעצמו.
כך ,נדמה לי ,חשבו גם אחדים מעמיתי עושי הסרטים .היום אנחנו עייפים,
יגעי קרבות ,אטומים ,ציניים ,פועלים בתוך האפשרי שהולך ומצטמצם -
ונשחקים יחד איתו .סיפורו של ילד בן שש שיצא בוקר אחד לרחוב המעופש
במחנה גיבליה ובערב היה גוויה קטנה המוטלת לקבר בחפזון בחסות הצבא
 הוא דוגמא לסרט שלא יצולם .מכל הסיבות האפשריות.כעושי קולנוע ישראליים איננו יכולים לעמוד מול החור השחור שנפער
באדמה לקלוט את גופתו של ילד שגם אנו נושאים באחריות למותו .ועוד ילד.
מאה וחמישים.
ולשאלה ״האם יש אור ישראלי!״  -התשובה היא חיובית .יש .היעדר החירות
ליצור הוא האור הישראלי.

יעוד לבנון
נולד
לא

1952
לשידור •

הפנימיה

הקולנוע הישראלי ,1992 ,למעשה איננו קיים .תרבותית ,הוא אינו זוכה
להכרה )חברתית( להערכה )ביקורתית( ,או לתמיכה משמעותית )מימסדית(.
מסחרית ,הוא איננו מצליח לספק קיום מינימלי או רצף־עשייה ליוצריו .בתום
העשור הראשון לפריצת־הדרך שקיווינו לה ,עם הקמת הקרן לסרטי איכות
והגיבוי שהעניקה לסרטים הראשונים של בני־דורי ,אנו מוצאים את עצמנו
בפני שוקת שבורה  -מקצועית ,כלכלית ונפשית.
אין מדובר במאות העסקנים ,המרצים ,העתונאים ,מארגני הפסטיבלים
ואנשי ההפקה ,שמתפרנסים יפה מתמיד על גבם של מניין היוצרים
ש״מתאבדים״ מדי חמש שנים ביצירת סרט נוסף .מדובר בבודדים שלא יכלו
לוותר על העשיה הקולנועית עצמה ,ובעשור האחרון הפכו מבמאים נלהבים
ואופטימיים בסוף שנות העשרים לחייהם לאביונים ופושטי יד המשיקים לגיל
ארבעים.
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הקולנוע היה תמיד אמנות זמינה ,זולה ופופולרית)על כל החריגים הגאוניים
שלה( .ומה קרה בארץ! הזמינות נמצאת בווידאו .גם זול וגם פופולרי .בשלושת
האלמנטים הללו מנצח המסך הקטן .גם מעצבי המדיניות בתקופת המשבר בין
הקרן לבין יוצרי הסרטים צריכים להבין זאת.
הצעתי לעשות מהפכה ולהשקיע מכספי הקרן בדרמות למסך הקטן .לעשות
סרטים של  150*200אלף דולר .מענייינת התשובה שקיבלתי מן הקרן :ומה
יהיה על אמנות הקולנועי אנחנו היחידים המסוגלים לשמר את הקולנוע
כמדיום אמנותי.
התשובה הזאת הדהדה בראשי ולא נתנה לי מנוחה :אם הקולנוע ,שהוא
אמנות כה צעירה ,צריך להישמר כמו מוזיאון ,הרי זה מעיד על מצבו ועל מצבם
של יוצרי הסרטים .הם שיחררו את עצמם מהדחף למצוא חן בעיני הקהל
הרחב .ובאופן פרדוקסלי גס המעט שעושים מוצא את עצמו מנותק.
למדתי לכבד את הקהל ,והגעתי למסקנה שאסור לוותר על האתגר ליצור
איתו קומוניקציה .לעומתי אני רואה סביבי כשרונות צעירים המנסים לעשות
סרטים עם הקרן ומגיעים לאנכרוניזם מוחלט .הקולנוע שלהם מוצא את עצמו
מבודד ,ואני חושש שזה יילך ויחריף .סרטי הקרן יפעלו כאי בתוך מציאות
מנוכרת .היצירה הישראלית לא תמצא מזור אצל הקרן ,ותקוותה לעשור הבא
תגיע מן המסך הקטן .ויש לכך דוגמאות :אנגליה ,גרמניה ,איטליה.

יעוד לגנון
חלקם נמלטו לארצות אחרות .אחרים מצאו מיקלט בהוראה ,בעתונות
ובהפקה .אף אחד כמעט איננו עוסק נטו במקצועו  -בימוי סרטים.
מסביבנו רוחשת פוזה מלאכותית של פסטיבלים ,הצדעות ,טקסים ופרסים,
מיני־הוליווד על גדות הירקון .לובשים טוקסידו ובאים למוזיאון תל אביב
לחלק  13פרסים בשידור חי ,בשנה שבה הועמדו לבחירה רק חמישה סרטים,
רבע מכמות הסרטים שהופקה בארץ לפני עשר שנים.
במקום להתארגן פוליטית על בסיס רחב ,כדי להגדיל את התמיכה
הציבורית ולהיאבק בטלוויזיה ,בערוץ המסחרי ובכבלים ,שרומסים אותנו
ברגל גסה ,מתאגדים לקבוצות־אינטרסנטים קטנות של טכנאים ,שחקנים
ומפיקים ,שרבים ביניהם מי יזכה לנתח גדול יותר מהגרושים שמשליכים לנו
כדי לצאת ידי חובה.
לפני למעלה מעשור הקדשתי שנתיים מחיי להקמת הקרן לסרטי איכות.
פעלתי לבד ,בעזרת ידיד אישי ,עתונאי ושני חברי כנסת .היום דרוש דון קישוט
חדש שיקדיש את עצמו לאותה מטרה.
אני עסוק עתה ביצירת הסרט ״קופסה שחורה״ ,על פי הספר מאת עמו^ עוז.
לאחר שלוש שנים של פיתוח התסריט וגיוס הממון אני יוצא לדרך ללא כל
שכר ,עם אמצעי הפקה מינימליים ,תוך הסתמכות על ״טובות״ של חברים,
שחקנים וטכנאים .מהסרט הזה יתפרנסו ,מן הסתם ,כמה מאות אנשים ,כולל
פקידים ולקטורים ,עובדי בתי קולנוע ומפיצים ,כתבים ופרסומאים .בתנאים
של הקולנוע הישראלי היום אני אוותר בסוף המסע עם חור שחור בבנק ,כמה
גזרי עיתון וחמש קופסאות של צלולויד.
כשאני שואל את עצמי למה אני עושה את זה ,למה אני חוזר שוב אל
הווייה־דולורוזה המוכרת ,אין לי תשובה רציונלית אלא זו :אני עושה את זה
כי אני לא יכול לחיות בלי זה.
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העשור לחוברת חופף כמעט לעשור שלי כבמאי סרטי עלילה .הייתי בין
הראשונים ) (1980שנהנו מכספי הקרן ,ולכן גם מה שמעניין אותי יותר מכל
הוא לבחון את תרומת הקרן לקולנוע הישראלי ואת יחסי הגומלין בין הקולנוע
לקהל.

בסוף העשור הזה אנו מגלים שאין אף סרט ישראלי שיכול להיעשות אם לא
קיבל את תמיכת הקרן ,ואין שום עניין של אנשים להשקיע בסרטים
ישראליים .כך שנעשינו הרבה יותר תלויים בקרן .ויש הרבה פחות קהל
לקולנוע הישראלי מאשר בתחילת העשור .אייאפשר להתעלם מן העובדה
שחמישה סרטים בלבד התחרו על האוסקר .זה לא מקרה.
הבעיה אינה של משבר .זו התפתחות היסטורית שחייבים להתייחס אליה.

3ד 3לויתן
סרט ישראלי׳ האיש שכותב אותו חושב בעברית ומדבר בעברית .השפה שבה
חושבות הדמויות ,אפילו אם הן באמריקה ,היא עברית .לכן כל נושא
הקופרודוקציות מופרך מיסודו .יש גם הגזמה פרועה בחשיבותו של הפרודקשן
ווליו.
האלמנטים הנצחיים בכל קולנוע ,למעט מדע בדיוני וסרטי פעולה ,הם
השחקנים והתסריט .בסרטי מדינה קטנה כשלנו זה לא משנה עם יש עוד חצי
מיליון לפרודקשן ווליו .זה לא סותר את העובדה שלסרט צריכה להיות
האסתטיקה שלו או המראה הקולנועי המסוגן שלו)?ן»שלו3ס?ן3 ,5דג0ן( .רק
עכשיו חזרתי וראיתי את ״זעקות ולחישות״ ,ולא יכולתי שלא להתפעל מן
המראה שלו :הלבוש ,האור ,התאורה .כל המגלומניה של אימוץ ערכים
הוליוודיים זו שטות וילדותיות .זה לא יהיה שלנו לעולם .תלמידים שלי אינם
מסוגלים להבין שאי־אפשר להשיג את הקולנוע האמריקאי .אבל לי אין חלום
כזה.
על זה גם ניטש ויכוח ביני לבין הקרן .הם לא רוצים סרטים דלי תקציב.
הרי רוב הסרטים שלא מדברים אנגלית ונמכרים בעולם לא קשורים לתקציבי
ענק .לא הבריטים ובוודאי שלא הפולנים או ההונגרים .לכן אני סבור שצריך
לתמוך ביצירות למסך הקטן.
חלומי האישי הוא לעבוד ברציפות ,שלא אצטרך לחכות שלוש שנים בין
פרויקט לפרויקט .אני שייך לסוג הציירים שאין להם חלום לעשות ציור ענק
על תקרת בית הכנסת הגדול .אני מוכן להסתפק ברישומי פחם .העיקר שיהיו
מעוניינים לראותם.

לי לא קרה הרבה ,וקרה גם הרבה מאד .הייתי עסוק בהשלמת היומן
הקולנועי שלי! זה אומר גיוס השקעות ,צילומי השלמה ,ועריכה של ששת
הפרקים שלו באורך של כמעט שש שעות .החמיא לי מאד שתא המבקרים
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נכנסתי לעשייה קולנועית בדיוק לפני עשר שנים עם"הפנימיה״ שיעוד לבנון
ביים .זה בערך גם גילה של הקרן .לדעתי ,היום ,לקראת איחוד אירופה ,ויש
לנו מקום להיכנס לשם ,צריך להכפיל ולשלש את התמיכה הציבורית כדי
לגרום לעשיה רצופה.
הטלוויזיה מגמגמת בנושא התמיכה .היה רעיון של אהרון הראל שכנראה
הולך להיגמר .העבודה בטלוויזיה מקדמת את העשיה הקולנועית ,אלא שחסר
שיתוף פעולה אמיתי .גם ברשות השידור הקולנוע הוא בן חורג וקצת
אינפנטילי.
הקופרודוקציה היא הסיכוי היחידי שיש לקולנוע הישראלי .על כך ניטשת
היום המלחמה גם בין חברות אירופיות לחברות אמריקאיות .הקולנוע
האירופי מתקדם גם כעסק ולא רק כאמנות .הקירבה לאירופה רק יכולה
לעזור לנו .ואמנם ,היום אני מטפל בקופרודוקציה עם חברה איטלקית להפקת
סרט עתידני המתרחש אחרי שואה אקולוגית.
סרט הוא ישראלי ,מבחינתי ,אם היוזמה לעשייתו ברמת התסריט וההפקה
יוצאת מישראל .אפשר להביא שחקנים וכוחות זרים .זה רק יכול לקדם.
אשר לאור הישראלי ,נוכחנו לדעת שישנם צלמים אירופאים שהובאו ופוטרו
אחרי כמה ימים כמו ב״גנבים בלילה״ .במעבדות טענו שהחומר נשרף ,אבל
האמת היא שהצלמים האלה לא מבינים את האור .גרי מרקוגיץ' ,שצילם את
״אהבה אסורה״ ,טען שלמזלו הכיר כבר את האור ,כי צילם קודם לכן בנגב
סרט על הבדואים .לעומת זאת ,צלמים ישראלים הגיעו לתוצאות טובות .אם
מכירים את האור ,אפשר בהחלט להתמודד איתו.

